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                    Kraków, 03.09.2019 r. 

Szanowni Państwo, 

 

Ponawiamy zaproszenie do udziału w XI Konferencji pt: "Kultury in vitro w biotechnologii i 

fizjologii roślin", organizowanej przez Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej 

Akademii Nauk w Krakowie. Konferencja odbędzie się w dniach: 4 - 6 grudnia 2019 r., w gmachu 

głównym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, przy ul. Podchorążych 2, 

w Krakowie. Zapraszamy serdecznie do naszego miasta w tym niezwykłym przedświątecznym 

czasie, kiedy Kraków staje się bardziej nastrojowy i uroczysty. 

Informujemy, że abstrakty konferencyjne będą opublikowane w języku angielskim, w 

specjalnym wydaniu Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica. W związku z tym prosimy o 

przygotowanie i przysłanie tekstu streszczenia w języku angielskim, wyłącznie pocztą 

elektroniczną, do 15 października 2019 r. Tekst streszczenia należy przygotować według załączonej 

instrukcji (ABC_Abstract form). Chcielibyśmy aby Państwo otrzymali w materiałach zjazdowych 

gotowe specjalne wydanie ABC. Po tym terminie umieszczenie streszczeń w ABC będzie już 

niemożliwe. 

 

Koszt konferencji, w skład którego wchodzić będą: przerwy na kawę, obiady, uroczysta 

kolacja oraz materiały zjazdowe, wynosi 700 zł, dla doktorantów 550 zł.  

Prosimy o przelanie należności za udział w konferencji do 15 października 2019 r., na konto 

IFR PAN.  

BGK Oddział Kraków 

PL 90 1130 1150 0012 1266 3720 0006 

z dopiskiem: “konferencja in vitro”  oraz imię i nazwisko uczestnika 

 

Aby ułatwić Państwu dopełnianie czynności umożliwiających uczestnictwo w naszej 

konferencji podajemy strony internetowe oraz numery kontaktowe do organizatorów. Strona 

internetowa konferencji: http://ifr-pan.edu.pl/konferencja-in-vitro Korespondencję dotyczącą 

konferencji, rezerwacji hotelu oraz abstrakty prosimy kierować na adres: konferencja.invitro@ifr-

pan.edu.pl 

http://ifr-pan.edu.pl/konferencja-in-vitro
mailto:konferencja.invitro@ifr-pan.edu.pl
mailto:konferencja.invitro@ifr-pan.edu.pl


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy, bądź telefoniczny z Komitetem 

Organizacyjnym: 12 425 18 33 w. 109 (E. Skrzypek, I. Czyczyło-Mysza) oraz 12 425 18 33 w. 136 (M. 

Warchoł).  

 

                                                          SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji w składzie: 

 

prof. dr hab. Izabela Marcińska 

prof. dr hab. Franciszek Dubert 

dr hab. inż. Edyta Skrzypek  

dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza 

dr Marzena Warchoł 

dr Kinga Dziurka 

 


